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Welkom aan allen, ook die voor het eerst of sinds lange tijd in de 

Dorpskerk zijn. We hopen dat u zich hier thuis voelt! 

 

 

Muziek:  Thema met variaties van W.A. Mozart 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

 

Muziek: improvisaties op Lied 753: Er is een land van louter licht. 

 

Aansluitend zang: vers 1 van het lied. 

 

Bemoediging en groet: 

 

V: Richten wij ons op de bron van leven: 

A: NAAR U, GOD, ZOEKEN WIJ, OP U IS ONS  VERTROUWEN! 

V: Vragen wij om Gods nabijheid: 

A: WEES ALS EEN LICHT, HIER IN ONS MIDDEN! 

 

Zingen: Lied 281 vers 1 t/m 5 

 

Solo: Wij zoeken hier uw aangezicht. 

God, houd uw oog op ons gericht: 

Allen: Kyrie eleison 

 

Solo: Wanneer het donker ons verrast, 

houd ons dan in uw goedheid vast: 

Allen: Kyrie eleison. 

 

Solo: Verschijn ons als de dageraad, 

Gij, zon die ons te wachten staat: 

Allen: Kyrie eleison. 

 

Solo: Gij roept ons met een nieuwe naam 

uit dit genadeloos bestaan: 

Allen: Kyrie eleison. 

 

Solo: Dat ieder die zich tot u wendt, 

de gloed van uw genade kent. 

Allen: Kyrie eleison!  
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Lezing: Deuteronomium 34 vers 1-4 

 

Toen verliet Mozes de vlakte van Moab en hij beklom de Nebo, een 

van de toppen van de Pisga, tegenover Jericho. Daar liet de HEER 

hem het hele land zien: het hele gebied van Gilead tot aan Dan, 

Naftali, het gebied van Efraïm en Manasse, heel Juda tot aan de zee 

in het westen, de Negev, de Jordaanvallei en de vlakte bij de 

palmstad Jericho, tot aan Soar. De HEER zei tegen hem: ‘Dit is het 

land waarvan ik aan Abraham, Isaak en Jakob onder ede heb beloofd 

dat ik het aan hun nakomelingen zou geven. Ik laat het je nu zien, 

maar erheen oversteken zul je niet.’ 

 

Lied 753 gezongen door Marcel Moester 

 

Er is een land van louter licht 

waar heilgen heersers zijn. 

Nooit gaat de gouden dag daar dicht 

in duisternis of pijn. 

 

Daar is het altijd lentetijd, 

in bloei staat elke plant. 

Alleen de smalle doodszee scheidt 

ons van dat zalig land. 

 

Men ziet het veld aan de overkant 

in groene luister staan, 

als Israël 't beloofde land 

zag over de Jordaan. 

 

Maar ach de stervelingen staan 

hier huiverend terzij 

en durven niet op weg te gaan, 

het duister niet voorbij. 

 

Hing niet het wolkendek zo zwart 

van twijfel om ons heen, 

wij zouden 't land zien van ons hart, 

dat 't hemels licht bescheen. 
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God, laat ons staan als Mozes hier 

hoog in uw zonneschijn, 

en geen Jordaan, geen doodsrivier 

zal scheiding voor ons zijn. 

 

Dichter bij het lied Er is een land van louter licht. 

 

• De dichter:  Isaac Watts 1674-1748 

 

 
 

 

• De compositie 

 

• Het lied 

 

 

TER OVERWEGING 

 

Muziek en zang: 

 “The people that walked in darkness have seen a great light”.  

Georg Friedrich Händel. 1685-1759. 

 

 

Voorbeden 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk19urg6_WAhWQYlAKHXNuBFMQjRwIBw&url=http://www.cyberhymnal.org/bio/w/a/t/watts_i.htm&psig=AFQjCNFJGg3_KCRFYFNozUf_Cd36UcdqMQ&ust=1505834110730711
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Lied 281 vers 6 t/m 10 

 

Solo: De zon straalt van uw aangezicht 

en zet ons leven in uw licht. 

Allen: Amen. Halleluja! 

 

Solo: Gij hebt uw woord gestand gedaan: 

wij zijn met Christus opgestaan! 

Allen: Amen. Halleluja! 

 

Solo: Hij gaat ons voor, is ons vooruit. 

De schepping zingt zijn vreugde uit: 

Allen: Amen. Halleluja! 

 

Solo: Het lied van wie zijn voorgegaan 

zet ons vandaag tot zingen aan: 

Allen: Amen. Halleluja! 

 

Solo: Ontvlam in ons en vuur ons aan! 

Getroost zullen wij verder gaan. 

Allen: Amen. Halleluja! 

 

Stil gebed 

 

Muziek:  Onze Vader (Notre Pere)  - Maurice Duruflé.(1902-1986) 

 

Gezamenlijk gesproken Onze Vader 

 

Onze Vader, die in de hemel zijt,  

uw Naam worde geheiligd; 

Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede,  

gelijk in de hemel als ook op de aarde.  

Geef ons heden ons dagelijks brood;  

en vergeef ons onze schulden,  

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;  

en leid ons niet in verzoeking,  

maar verlos ons van de boze.  

Want van U is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid,  

tot in eeuwigheid. Amen. 



 
 

6 
 

Aandacht voor de collecten 

1e collecte Kerk in Actie: Jong en oud ontdekken de kliederkerk 

2e collecte: Kerkrentmeesters 

 

Slotlied:  Lied 871 

 

Jezus zal heersen waar de zon 

gaat om de grote aarde om, 

de maan zijn lichte banen trekt, 

zover het verste land zich strekt. 

 

Het lied in alle talen zal 

zijn liefde loven overal, 

en uit de kindermond ontspringt 

de lofzang die zijn naam omringt. 

 

Zijn rijk is volle zaligheid, 

wie was gevangen wordt bevrijd, 

wie moe was komt tot rust voorgoed, 

wie arm was leeft in overvloed. 

 

Laat loven al wat adem heeft 

de koning die ons alles geeft. 

O aarde om dit nieuw begin 

stem met het lied der englen in 

 

Zegen: 

 

V: in ons hart en in ons huis 

A: DE ZEGEN VAN GOD 

V: in ons komen en in ons gaan 

A: DE VREDE VAN GOD 

V: in ons leven, op onze zoektocht 

A: DE LIEFDE VAN GOD 

V: bij het einde, nieuw begin 

A: DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN, THUIS TE 

BRENGEN 

 

Allen:  
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Muziek: Improvisatie over Love shine a light van Kimberley Rew. 

 

Collecte:  

Het collecteren gaat voorlopig digitaal. U kunt uw bijdrage geven via 

de collecte-app, of overmaken naar het College van 

Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zie voor verdere 

informatie de website, de digitale nieuwsbrief of het kerkblad. Ook 

kunt u uw bijdrage doen in de daarvoor bestemde bussen bij de 

uitgang van de kerk. 

 

Wij hopen dat u zich in Leidschendam en in deze gemeente snel 

thuis zult voelen. Als u uw naam doorgeeft aan de predikant of 

ouderling van dienst, krijgt u snel een kennismakingsbezoek. 

 

 

Telefoonnummer pastoraal centrum: (070) 3278413 

Als u een keer met een predikant of iemand anders van de kerk wilt 

spreken, belt u dan dit nummer voor een afspraak. 

U krijgt pastoraal coördinator Annemieke Hartman aan de lijn als u belt 

tijdens de spreekuren op dinsdag, woensdag en donderdag, van 9.00 

tot 10.00 uur. 

Voor dringende zaken is dit nummer altijd bereikbaar! 

 

 

 

Zondag 19 september 10.00 uur Dorpskerk 

Ds. Maarten Hameete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


